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Informace obecního úřadu
Rada obce se od minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
7.9.2015 restauraci Fontána v Záchlumí, sešla ke svému zasedání celkem třikrát. Na
těchto zasedáních bylo projednáváno:
- na jednání rady obce byl pozván Ing. Rec, který podal informace k legislativě
ohledně kanalizace v obcích. Na základě předloţených informací rada
odsouhlasila zpracování variantní ekonomicko-technické studie na akci
“Odkanalizování obce Záchlumí, Bohousová a Litice nad Orlicí”,
- byly podány nové ţádosti o nákup obecních pozemků, tyto ţádosti budou
předloţeny na nejbliţším zasedání obecního zastupitelstva,
- byly schváleny nové vodovodní přípojky v Liticích nad Orlicí a Záchlumí.
Teď na podzim začalo budování dětského hřiště u Konzumu v Bohousové. Celé
hřiště bude oploceno dřevěným plotem, vybaveno novými herními prvky:
šestiúhelník s různými stěnami na lezení, trojhrazda, balanční grosmeny na trénování
rovnováhy, áčko s houpačkou a ţebříkem, betonový pingpongový stůl. Stávající herní
prvky projdou rekonstrukcí, aby splňovaly bezpečnost. Zde na tomto místě prosím
děti o trpělivost, aby v průběhu stavby na hřiště nevstupovaly. Do budoucna
upozorňuji, ţe kaţdý herní prvek má určitou nosnost tj. jen jedno dítě na houpačce a
ne dvě nebo tři děti druhého výukového stupně. Chovejte se po otevření hřiště
ohleduplně k herním prvkům, nejsou jen na jedno pouţití (u vstupu na hřiště budou
informace o nosnosti jednotlivých herních prvků a o dodrţování bezpečnostních
pravidel).
V letošním roce bude ještě vybudováno cykloodpočívadlo před Konzumem, po
vybudování nové přístupové obsluţné rampy z boku budovy na zboţí, dodávané pro
Konzum.
V současné době se teprve rozbíhají dotační programy, které byly avizovány jiţ od
roku 2014. Obec se přihlásí se ţádostí o dotaci na vybudování parkoviště před
Konzumem v Bohousové - zde se řeší celé prostranství, nejen hřiště pro děti. Bude
vybudováno 11 nových parkovacích míst a chodník, který bude procházet od
zastávky ČD aţ před prodejnu Konzumu. Budou tak vyřešeny i odtokové poměry
přitékající vody po místní komunikaci z Bohousové a polní cesty od Ostrov.
Jistě jste si všimli, ţe na soše panny Marie u zastávky ČD v Bohousové se pilně
pracuje a přímo před našima očima se odehrává proměna zašlé slávy památky do
původní krásy. Socha projde celkovou očistou, doplní se chybějící částí, jak pískovce,
tak dekorací a některé fragmenty budou pozlaceny. Trojiční kříţek z Podchlumu si
restauratér odvezl do ateliéru, kde provede také celkovou očistu a zlomený středový
sloupek nahradí novým. Jsem rád, ţe si občané všímají okolí a ihned po odvezení
kříţku volají: „Kde je kříţek?“ Je dobře, ţe si hlídáme odkazy našich předků a nejsou
nám lhostejné.
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Začíná topná sezóna a opět se topí v některých nemovitostech nevhodnými palivy
místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Vážení spoluobčané, nespalujte
překližky, odřezy z lamina, které jsou spojovány různými pryskyřicemi, a další
druhy odpadu, které by měly skončit na skládce a ne v kamnech. Nespalujte
mokré naštěpkované dřevo. Štiplavým zápachem z kouře z komínů při spalování
těchto nevhodných materiálů obtěžujete své sousedy i okolí! Nepřispívá to k
čistšímu ovzduší, ani ke zdraví občanů v naší obci. Děkuji Vám za pochopení,
jde přece o zdraví nás všech!
Velmi potěšující zpráva je, ţe klekání se uţ zvoní nejen v Liticích a Záchlumí,
ale i v Bohousové. Děkuji panu Petru Bezákovi, novému zvoníkovi, ţe ve svém
volném čase bude nám všem prostřednictvím zvonu ohlašovat západ slunce i
v Bohousové.
Starosta obce

VÝZVA
Vážení občané,
Obecní úřad a LADY CLUB připravují publikaci o historii našich tří
obcí - od minulosti, co paměť sahá až do současnosti.
Pokud vlastníte historické fotografie ze života v našich obcích,
z činnosti spolků, hasičských, zahrádkářských, divadelních, mlékárny,
hostinců, škol, zajímavostí, práce atd., vše co nám může minulost
přiblížit , jak to u nás vypadalo, jak se tu žilo,

prosíme, zapůjčete nám je k ofocení a s komentářem do této
publikace.
Kontaktní osoby jsou: Z. Kočajdová, N. Křenová, M. Dvořáková a M.
Falta.
Děkujeme předem za pomoc.
Za organizační tým N. Křenová
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Vítání občánků 2015
V letošním roce jsme vítali třikrát a přivítali jsme 14 našich občánků.
První vítání občánků bylo 15.2.2015, kde jsme přivítali:
Vandu Vávrovou, Elišku Pýchovou, Adélu Kalousovou, Tomáše Prause,
Marianu Kosařovou, Markétu Hynkovou

Druhé vítání občánků proběhlo 21.6.2015, kde byly přivítáni:
Matěj Prachař, Tobias Táborský, Vítek Pop, Petr Antes
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A třetí vítání občánků se konalo 25.10.2015, kde jsme přivítali:
Matěje Brkla, Editu Makaloušovou, Tomáše Mazuru, Adélu Faltovou

Děkuji dětem ze Základní školy v Bohousové, pod vedením vychovatelky paní
Dvořákové, za kulturní program při slavnostním přivítání. Našim novým občánkům
bych ještě jednou do ţivota popřál hodně lásky, radosti a bezpečné rodinné zázemí.

Miroslav Falta
předseda kulturní komise
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Okénko mateřské školy
S příchodem podzimu pokračují aktivity pro naše děti i jejich rodiče. Na
začátku října starší děti navštívily imaginární výstavu v zámku Kostelec
nad Orlicí. Výstava zaměřená především na cirkusové a filmotvorné
prostředí byla velmi netradiční, interaktivní a nápaditá; děti si mohly
všechno
nejen
okouknout
ale
i
osahat.
Období
zralého
ovoce a zeleniny
přivedlo
děti
k pokusům o jejich
odšťavňování
s ochutnávkou. Děti
uvařily
sobě
i
rodičům zeleninovou
polévku.
Koncem
října se sešlo po
školce 33 dětí a
dospělých
na
„Dýňovém tvoření“.
Rodiče s pomocí dětí
nebo také děti s pomocí rodičů zdobili perníkové dýničky, dlabali a dávali
tvář helloweenským dýním, měli moţnost vyrobit si netopýří masku.
Nyní připravujeme
našim dětem a
dospělým program
na
podvečerní
lampiónovou
procházku
s plněním úkolů.
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Společně
s rodiči
pak
připravujeme
adventní
prodejní výstavu a zveme vás
tímto při této příleţitosti
k návštěvě naší školky. Přijďte
se podívat na výsledky
šikovných malých i velkých
rukou a případnou koupí
přijďte také podpořit další
aktivity s našimi dětmi.
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Děti, rodiče dětí a kolektiv MŠ Záchlumí vás zvou na

Adventní výstavu
s prodejem výrobků
v sobotu dne 28.11.2015 od 8:30 do 12:30 hodin.
Nabízíme: tradiční i netradiční adventní věnce, ozdoby na dveře,
svícny, perníky Mikulášské a Vánoční i spoustu dalších dekorací.
Přijďte se podívat, srdečně Vás zveme!

Poděkování
Děkujeme srdečně za donesení přebytků z Vašich zahrádek pro naši školní
jídelnu. Sešla se nám od Vás jablíčka na přímou spotřebu i na kříţaly;
dýně na dlabání; zelené koření k sušení apod. Jmenovitě děkujeme: paní
Dostálové Mimi, rodině Hyskových, Kočajdových, Kočových, paní
Křenové, paní Kubíčkové, rodině Luňáčkových, Peřinových, Popových,
paní Praţákové, rodině Valachových, Vávrových, Ţabových. Pokud jsem
někoho opominula vyjmenovat, prosím, promiňte… Díky vašim darům
máme bohatší jídelníček a cítíme tak i Vaši podporu pro naše děti.
Za kolektiv mateřské školy Eva Musilová.
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Podzim očima dětí ze Základní školy Bohousová
PODZIM
Martina Prachařová

BAREVNÉ LISTÍ
Leontýna Dušková

Máme podzim, babí léto,
bude zima, jaro, léto.
Přesto ale nejvíce mám já ráda Vánoce.
Sejdeme se u stromu, zazpíváme koledu.

Padá listí ze stromů,
máme hodně úkolů.
Hrabat listí, vozit ho,
jako vozič v ZOO.

STROMY NA PODZIM
Marie Vajrauchová

PODZIM
Radim Divíšek

Spadlo listí ze stromu,
tak to chodí v podzimu.
Já mám velkou rýmu.
Rýma, rýma, rýma,
není vůbec príma.

Padá listí, padá listí
padá také na náměstí.
Na střechy a na trávu,
padá listí ze stromů.

LISTY
Romana Valachová
Padá listí, padá listí,
je ho plná zahrada.
V ohradě koně běhají,
listy na ně padají.
Na poli draky pouštíme,
někdy se jich bojíme.
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
ZAS JE TADY LISTOPAD - CO NA TO LITICKÝ HRAD?
„JE TO STEJNÉ MILÉ DĚTI. STOJÍM TADY PO STALETÍ.
NÁDHERNÁ BAREVNÁ PALETA ZDOBÍ MÉ OKOLÍ PO LÉTA.“
A CO NA TO ZAHRÁDKÁŘI?

Samozřejmě už mají zahrádky připravené na zimu. Ti, kteří si vypěstovali svoji
zeleninu a ovoce se těší z bohaté sklizně, a její konzumací si posilují imunitu.
Vitaminy potřebujeme všichni, abychom v zimě překonali chřipkové období a
nachlazení. Nestačí však jen vitaminy, ale důležité jsou také pro naše tělo minerální
látky.
ŽELEZO – je důležité pro tvorbu červeného krevního barviva, které přenáší kyslík
z plic do tkání celého těla. Železo je obsaženo v póru, celeru, špenátu, petrželi nebo
kedlubně. K lepšímu vstřebávání železa je nutná dostatečná konzumace vitaminu C!
MĚĎ – podílí se také na tvorbě krve. Je důležitá pro tvorbu pigmentů a vlasů.
Najdeme ji hlavně v zeleném hrášku, paprice a špenátu.
ZINEK – nachází se téměř v celém lidském těle, nejvíce pak v očních tkáních, ve
slinivce břišní, kostech a mužských pohlavních orgánech. Jeho zdrojem je maso,
vejce, kvasnice, luštěniny, ořechy dýňová semena a pór. Letos se urodilo hodně
ořechů tak se do nich pusťme.
Zinek podporuje tvorbu inzulinu a má příznivý vliv na prostatu a pohyblivost spermií.
Takže pánové – místo piva k televizi chroupejte dýňová semínka.
Zinek totiž kromě obranyschopnosti podporuje také činnost mozku.
Ale pozor, se zinkem se to nesmí přehánět! Ve větším množství škodí.
Např. při nadměrné konzumaci zinkových přípravků, nebo potravin ze zinkových
konzerv.
KŘEMÍK – je pro lidský organismus nepostradatelný prvek. Podporuje ukládání
vápníků v kostech, je důležitý pro správnou funkci vaziv a obranyschopnosti
organismu. Je obsažen v chřestu, póru, zelených fazolkových luskách, salátu,
petrželi, ředkvičkách a také v planě rostoucích kopřivách.
SELEN – posiluje imunitu a předpokládá se u něj protirakovinný účinek.
Říká se také, že zpomaluje stárnutí. Prospěšnost selenu je umocněna dostatečným
přísunem vitaminu E.
Selen obsahuje chřest, česnek, cibule, pór, kapusta a mrkev.
A proto vážení čtenáři Zpravodaje nezapomeňte konzumovat zeleninu, abyste ve
zdraví přežili zimní období a vyhnuli se chřipkám a nachlazení.
Za zahrádkáře
M. Dostálová
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Závod požárnické
všestrannosti
PLAMEN 2015/2016 Dolní
Dobrouč

Dne 17.10.2015 se mladí hasiči z SDH Bohousová zúčastnili závodu požárnické
všestrannosti PLAMEN 2015/2016.
Do závodu nastoupila dvě družstva, kategorie starší děti (1.družstvo: Vojtěch
Honzák, Filip Pavel, Martina Andršová, Martina a Petra Prachařovy, 2.družstvo: Filip
Musil, Vojtěch Andrš, Martina Prachařová).
Soutěžilo se v následujících disciplínách na 3 km trati:
1. střelba ze vzduchovky, 2. základy topografie, 3. uzlování, 4. základy první
pomoci,
5. požární ochrana, 6. překonání překážky po vodorovném laně.
Závody v Dolní Dobrouči se ml. hasičům velice vydařily. Sportovní disciplíny
jsme začali trénovat už na letním táboře. Od začátku školního roku jsme pokračovali
s pravidelnými tréninky v areálu snů SDH Bohousová a společně s SDH Česká Rybná
v České Rybné, kde jsme pilně cvičili všechny potřebné disciplíny. Toto všechno i
s velkou chutí dětí něco dokázat jsme zúročili velmi dobře. Výsledky obou družstev
se způměrovaly a umístili jsme se na 17 místě z 37 družstev, i přesto, že do druhého
družstva starších jsme měli zapůjčené dva mladé hasiče s jiného sboru.
Za tento velmi dobrý a nadějný výsledek do jarních konečných výsledků
děkujeme všem, kteří podpořili oddíl ml. hasičů SDH Bohousová, vedoucím ml.
hasičů a především dětem, které se na tomto výsledku podílely nejvíce.
Dále se Vojtěch Honzák a Filip Pavel zúčastnili závodu požárnické
všestrannosti dorostu jednotlivců kategorie mladší na 4 km trati. Závodu se
zúčastnilo 8 jednotlivců, byly přidané i jiné disciplíny, např. běh dle orientačních
bodů, šplh, zdravotní příprava. Vojtěch Honzák skončil na druhém místě bez
trestného bodu, Filip Pavel skončil na čtvrtém místě o jeden bod za třetím.
Z těchto povzbudivých výsledků jsou nadšeny především děti a vedoucí ml.
hasičů. Proto jsme si dali za úkol se na jarní kolo pečlivě připravit a výsledek ještě
zlepšit.
Od 28.10.2015 jsme navíc zahájili nábor nových mladých členů. Jsme příjemně
překvapeni zájmem dětí všech věkových kategorií. Věříme, že noví členové posílí
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naše družstva již v jarním kole soutěže. Zájemci, kteří se k nám ještě chtějí přidat,
mají příležitost každý pátek od 16.30-18.00 hod. v sále Fontána. Přijďte, těšíme se
na vás.

Tímto posledním závodem v Mladkově jsme ukončili tuto sezónu. Celkově
jsme spokojeni s výsledky, i když by mohly být lepší. Proto jsme si jako sbor dali za
úkol zapracovat na činnosti s dětmi v hasičském sboru. Ve spolupráci s SDH Česká
Rybná chystáme příští rok v červenci první hasičský tábor, kde plánujeme utužovat
kolektiv a sportovat, máme pro děti naplánovaný jednodenní výlet s překvapením.
Tábor ukončíme soutěží v hasičském desetiboji. V měsíci srpnu jsme předběžně
pozvali mateřskou školku na ukázku naší techniky a hasičské zbrojnice (termín zatím
není dojednán). Mladí hasiči ukáží plnění některých disciplín a požární útok. Na závěr
prázdnin s dětmi plánujeme jednodenní výlet do hasičského muzea.
Dále bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Záchlumí za peněžní
příspěvek na činnost mladých hasičů. Z příspěvku bylo zakoupeno moderní závodní
vybavení na různé druhy disciplín. Obec dále finančně pokryla vybudování betonové
základny v areálu SDH Bohousová, která se používá na požární útok a kterou pro
trénink využívají i jiné hasičské sbory.
Za SDH Bohousová – mladé hasiče
Jiří Mihulka ml.
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Úřad práce ČR upozorňuje
Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby
se zdravotním postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové
kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti
poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR bude tento průkaz zhotovovat
Státní tiskárna cenin, státní podnik. V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné
průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které
do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k
31. 12. 2015. V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé
vyměnit. V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich
držitelství vyplývají. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale
upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu
2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období. Pro účely vydání
nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při
každých úředních jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Od 1. 1. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si přejí na průkazu
uvést symbol zdravotního postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé
(piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Na základě vydání
průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve
veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob,
přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a
rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa.
Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3
typy průkazů OZP - TP, ZTP a ZTP/P). Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31.
12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může
ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. PRŮKAZY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM V NOVÉ PODOBĚ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN PRŮKAZY OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NOVÉ PODOBĚ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN PŘEDNÍ
STRANA ZADNÍ STRANA www.uradprace.cz
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Obec Záchlumí a kulturní komise obce
si Vás dovolují pozvat na

vánoční besídku,
kde vystoupí děti z Mateřské školy Záchlumí,
Základní školy Bohousová

ve středu 16. prosince 2015 v 17.00 hodin

v sále Fontána v Záchlumí.
Obec Záchlumí a kulturní komise obce Vám přejí
příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
2016.
vstupné dobrovolné

Obec Záchlumí a Lady club Záchlumí
Vás srdečně zvou na

rozsvícení vánočního
stromu
v sobotu 28. listopadu 2015 v 17.00 hodin

na křižovatce u Fontány v Záchlumí.
Přijďte se na chvíli zastavit v čase Adventu,
prožít předvánoční atmosféru s vůní hřebíčku, skořice a
horkého punče,
krátkým programem a malým občerstvením se naladit na
vánoční pohodu.

Těšíme se na Vás.
- 14 -

Divadelní spolek „NA SKÁLE“
Helvíkovice
uvádí komedie
Robina Hawdona

DOKONALÁ SVATBA
režie Vladimír Martínek
Rachel
Lenka Venclová
Bill
Michal Martínek
Judy
Markéta Šámalová
Tom Ondra Votroubek
Julie
Jana Kalousová
Dafné Monika Vábrová
Dupont
Vojta Kroul
Komedie o tom, co vše se může stát, pokud se ženich ráno ve
svatební den probudí po loučení se svobodou, ze kterého si nic
nepamatuje, a s dívkou, kterou si nepamatuje, ve svatební
posteli … a do svatebního apartmá se dobývá nevěsta.

ČESKÁ RYBNÁ 12. prosince 2015 v
19,00 h
vstupné 50 Kč

Předprodej vstupenek zahájen 30. 11. 2015
v kanceláři OÚ nad prodejnou v České Rybné.
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